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le) yeðeni Ýbn Þenkâ yönetimindeki ordu-
sunu maðlûp etti ve esir alýnan Ýbn Þen-
kâ’nýn baþý kesilerek Baðdat’a gönderildi
(Þâban 569 / Mart 1174); çok geçmeden
Þemle de Türkmenler’le yaptýðý bir savaþ-
ta öldü. Böylece yirmi yýldan fazla bir za-
mandýr devam eden Hûzistan isyaný Müs-
tazî -Biemrillâh döneminde bertaraf edil-
miþ oldu. Bu dönemde Irak Selçuklu tah-
týnýn arkasýndaki gerçek gücün sahibi Ýl-
denizliler’di ve sonuncu Irak ve Horasan
Selçuklu Sultaný II. Tuðrul çocuk yaþta Ata-
beg Pehlivan tarafýndan sultan ilân edil-
miþti (571/1176). Pehlivan, Halife Müsta-
zî’ye baþvurarak Tuðrul’un adýnýn Baðdat
camilerinde okunmasýný istedi. Halife, Irak
Selçuklularý’nýn komþu devletler üzerinde-
ki hâkimiyetini göz önünde tutarak bu is-
teði kabul etmek zorunda kaldý (Muharrem
573 / Temmuz 1177), ayrýca Sultan Tuðrul’a
“Rüknüddevle ve’d-dîn Kasîmü emîri’l-mü’-
minîn” lakabýný verdi.

Müstazî-Biemrillâh 29 Þevval veya 2 Zil-
kade 575’te (28 veya 30 Mart 1180) vefat
etti. Onun halifeliði devrinde Baðdat halký
huzur ve güven içinde yaþadý. Âdil bir ha-
life idi; insanlara iyi davranýr, affetmeyi se-
ver ve cezalandýrmada aþýrý gitmezdi. Cö-
mertliðiyle ünlüydü; bol ihsanda bulunur-
du. Birçok örfî vergiyi kaldýrmýþ, daha ön-
ce haksýz yere alýnan pek çok malý sahip-
lerine geri vermiþtir.
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Sözlükte “eðreti” anlamýna gelen müs-
teâr kelimesi ayný ismi taþýyan bir özel
dörtlü veya beþlinin (çeþni) aralýklarla, yani
zaman zaman makam seyrine katýlmasý
sebebiyle bir makama ad olmuþtur. Segâh
perdesinde karar eden, diðer bir ifadeyle
dizisi segâh perdesi üzerinde kurulmuþ
olan müstear makamýnýn yapýsý, segâh
makamýnýn seyrine zaman zaman bir müs-
tear dörtlü veya beþlisinin katýlmasýndan
ibarettir. Bu yapý, segâh makamý seyri es-
nasýnda bu seyre yer yer bir nîm hicaz (ba-
kiye diyezli do) perdesinin katýlmasý þeklin-
de de ifade edilebilir.

Segâh makamý dizisinin, segâh perde-
sindeki segâh beþlisine eviç perdesinde bir
hicaz dörtlüsünün ve yine segâh perdesin-
deki bir eksik segâh beþlisine nevâ perde-
sinde bir uþþak-bayatî dizisinin eklenme-
sinden meydana geldiði bilinmektedir. Bu
dizilere zaman zaman T. S. K. aralýklarýn-
dan oluþan müstear dörtlüsü, T. S. K. T.
aralýklarýyla müstear beþlisi veya T. S. K. S.
aralýklarýný ihtiva eden 27 komalýk bir ek-
sik müstear beþlisinin katýlmasýyla müste-
ar makamý oluþmaktadýr.

Çýkýcý bir seyir takip eden müstear ma-
kamýnýn güçlüsü nevâ perdesi olup bu per-
dede yarým karar yapýlýr. Ayrýca segâh ma-
kamýnýn da asma kararlarý olan nevâda bû-
selikli ve uþþaklý, dik hisarda bazan uþþak
dizisinin ikinci perdesi gibi segâh veya fe-
rahnâklý, rastta rastlý asma kalýþlar yapýla-
bilir. Ancak bu makamdaki müstear beþ-
lisinin varlýðý segâh makamýnýn bütün ge-
niþliðiyle kullanýlmasýný önlemiþtir. Müste-
ar eserlerde genellikle segâh dizisinin bir
bölümü ile dörtlü veya beþli halindeki müs-
tear çeþnisinin birbirine geçkili olarak kul-
lanýldýðý görülür. Nota yazýmýnda donaný-
mýna segâh makamýnda olduðu gibi si ve

573’te (1178) yýlýnda bir Bâtýnî tarafýndan
hac yolunda öldürüldü.

Müstencid -Billâh, Nûreddin Mahmud
Zengî’ye Mýsýr’da Fâtýmîler adýna okunan
hutbeyi Abbâsîler adýna çevirmesini iste-
yen mektuplar yazmýþtý. Müstazî de baba-
sýnýn yolunu izleyerek Nûreddin Mahmud’a
yeni bir mektup gönderdi (Rebîülâhir 566/
Aralýk 1170). Nûreddin, o sýrada Fâtýmî hâ-
kimiyetine son vermek için çalýþan Mýsýr’-
daki nâibi Selâhaddîn-i Eyyûbî’den Abbâsî
halifesinin isteðini gerçekleþtirmesini is-
tedi. Selâhaddin, ilk defa 7 Muharrem 567
(10 Eylül 1171) Cuma günü hutbeyi yalnýz
bir camide Müstazî-Biemrillâh adýna okut-
tu. Fâtýmî Halifesi Âdýd-Lidînillâh üç gün
sonra bunu haber almadan vefat etti. De-
ðiþikliðin fazla yadýrganmamasý üzerine bir
hafta sonraki cuma gününden itibaren
hutbeler bütün Mýsýr’da Abbâsîler adýna
okunmaya baþlandý. Nûreddin bu durumu
Mýsýr’dan gönderilen çok kýymetli hediye-
lerle birlikte Halife Müstazî’ye bildirdi ve bu
vesileyle ondan Mýsýr ve Suriye üzerindeki
hâkimiyetinin resmen tanýnmasýný istedi.
Durumdan memnun kalan Müstazî onun
bu isteðini kabul ederek kendisine hüküm-
darlýk alâmetleri gönderdi; bu geliþmeler
Baðdat’ta halk tarafýndan bayram havasý
içinde kutlandý. Arkasýndan, Mýsýr’a iyice
yerleþen Selâhaddîn-i Eyyûbî, Yemen’de
Zebîd yöresine hâkim olan ve daha önce
Abbâsîler adýna okunan hutbeye son veren
Abdünnebî’ye karþý aðabeyi Turan Þah’ý yol-
ladý. Turan Þah, Zebîd bölgesini ele geçirip
hutbeyi tekrar Halife Müstazî -Biemrillâh
adýna okutmaya baþladý.

Batýda bu geliþmeler olurken doðuda
halifenin gönderdiði ordu Hûzistan hâki-
mi Türkmen asýllý Þemle’nin (Þimle, Þüm-
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yýlmaz. Mahlaslar ve tapþýrmalar çok defa
þairin asýl adý yerine geçtiði halde müstear
isim, bir þairin veya yazarýn asýl adýyla ya-
zarken farklý yazýlarýnda herhangi bir se-
beple gizlenme arzusundan doðmuþtur.
Bilinen örneklerden hareket edilerek bir
yazarýn müstear ismi siyasî-cezaî sorumlu-
luktan kaçmak (Nâmýk Kemal: Sâbir), kiþi-
ler hakkýnda hiciv, aðýr tenkit ve hakarette
bulunmak (hicviyelerinde M. Fuad Köprü-
lü: Âþýk Coþkun, Yusuf Ziya Ortaç: Çimdik),
resmî mesleði dolayýsýyla endiþe etmek
(mâbeyin kâtibi Ali Ekrem Bolayýr: A. Nâ-
dir), kazanç maksadýyla yazýlan eserlerde
edebî itibarýný, þöhretini korumak (polisi-
ye vb. romanlarýnda Peyami Safa: Server
Bedi), asýl mesleðinden farklý bir alanda
yazmak (þiirlerinde tarihçi Ýsmail Hami
Daniþmend: Muhtî, Râbia Hatun), ayný
dergide birbirinden farklý pek çok yazý ka-
leme almak (Büyük Doðu’da Necip Fazýl
Kýsakürek: Adýdeðmez, Dilci, Ahmet Ab-
dülbaki, Ozan) gibi durumlarda kullandýðý
görülmektedir. Bunlara zaman zaman ya-
zarlar arasýndaki modaya uymak gibi daha
özel sebepler de katýlabilir. Önceleri “nâm-ý
müsteâr” denilen müstear isim daha son-
ra “takma ad” olarak yaygýnlaþmýþtýr.

Tanzimat’tan sonra Nâmýk Kemal’in Ýb-
ret gazetesinde B. M. (baþ muharrir), Ha-
dîka’da N. K. rumuzlarýný, ayrýca Sâbir im-
zasýný kullanýldýðý bilinmektedir. Ahmed
Midhat Efendi’nin Rodos’ta sürgünde iken
Ýstanbul’da yayýmlanan kitaplarýnda yeðeni
Mehmed Cevdet’in adýný, Þemseddin Sâ-
mi’nin de Sâmi Hâlid Fraþeri imzasýný kul-
landýðý görülmektedir. Basýnda sansürün
ve baskýnýn biraz daha arttýðý Edebiyat-ý
Cedîde dönemi yazar ve þairlerinin takma
adý daha çok kullandýðý dikkati çeker. Tev-
fik Fikret’in baþlangýçta þiirlerini Nazmi ve
Esad Necib adlarýyla yayýmladýðý, Cenab
Þahabeddin’in mizahî yazýlarýnda Dahhâk-i
Mazlûm, edebî tenkitlerinde Raik Vecdi, si-
yasî yazýlarýnda Ahmed Peyman; Ali Ekrem
Bolayýr’ýn mâbeyindeki görevi sýrasýnda Ýl-
ham ve A(yýn) Nâdir; Süleyman Nazif’in Ýb-
rahim Cehdi, Abdülahrar Tâhir; Mehmed

Rauf’un Hâki, Ali Necdet, Besime Rauf,
Mehmed Nâfiz, Rauf Vicdânî takma adla-
rýný kullandýklarý bilinmektedir. II. Meþruti-
yet’i takip eden yýllarda gerek siyasî bas-
kýnýn gerekse münakaþa, tenkit ve haka-
ret yazýlarýnýn çoðalmasýyla basýnda takma
adlar daha sýk kullanýlmýþtýr.

Araþtýrmacýlar, özellikle de kütüphane-
ciler için bir problem teþkil eden ve yanlýþ
deðerlendirmelere sebep olan müstear
isim insan ismi olmayan kelimelerin kul-
lanýlmasýyla da dikkati çekmektedir: Kir-
pi, Aydede (Refik Halit Karay); Toplu Ýðne
(Hamdullah Suphi, Nurettin Artam); Kar-
ga, Çekirge, Âþýk, Torik Necmi, Cin Ahmed
(Ercümend Ekrem Talu) gibi. Ancak imza
olarak kiþi adlarýyla karþýlaþýldýðýnda ilk ba-
kýþta takma olabileceði þüphesi taþýmadý-
ðýndan gerçek bir þahýs olduðu zanný uyan-
dýrabilmektedir. Süheyl Feridun (Ömer Sey-
feddin); Emin Bayraktaroðlu (Nihad Sâ-
mi Banarlý); Nuri Hisar, Ruhi Çýnar, K. Do-
maniç, Osman Okatan, Osman Selçuk, Nu-
ri Tarhan (Mehmet Kaplan) gibi. Bazan ya-
zarýn baþlangýçta takma ad olarak kullan-
dýðý bir isim zamanla asýl adýn yerine geç-
miþ, kataloglarda ve biyografilerde bu ad
altýnda verilmiþtir. Yahya Kemal’in asýl
adýnýn Ahmed Agâh, Aka Gündüz’ün Hü-
seyin Avni olmasý gibi. Bazý yazarlarýn ise
asýl adlarýnýn baþ harflerini yahut herhan-
gi harfleri (Memduh Þevket Esendal: M. Þ.
E., Necip Fazýl Kýsakürek: Hi. Ab. Kö.) ve-
ya ‘***’ gibi iþaretler kullanmasý takma ad-
dan ziyade rumuz olarak düþünülmelidir
(Türk edebiyatýnda kullanýlmýþ rumuzlarýn
bir listesi için bk. bibl., ayrýca bk. Artan, s.
40-42). Bunlarýn yanýnda bir yazarýn bir-
den fazla takma ad kullandýðý veya ayný
takma adýn farklý birkaç yazar tarafýndan
benimsendiði, hatta bir baþka gerçek þah-
sýn adýnýn kullanýldýðý da görülmektedir. Bu
durumlarda takma adýn gerçek sahibine
ulaþmak için bazan uzun araþtýrmalar ge-
rekmekte, buna raðmen takma adýn sahi-
binin bulunamadýðý da olmaktadýr. Konu
üzerinde en çok çalýþanlardan Fevziye Ab-
dullah Tansel’in takma adlarýn asýl sahip-

mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi
yazýlýr; müstear çeþnisine geçildikçe nîm
hicaz perdesi yahut baþka geçkiler için ge-
rekli deðiþiklikler eser içerisinde gösterilir.
Makamýn yedeni segâh makamýnýn yede-
ni olan bakiye diyezli lâ (kürdî) perdesidir.
Müstear makamý yine segâh makamý gibi
pest taraftan dügâha uþþak ve rasta da
rast çeþnisiyle düþülerek geniþler.

Müstear makamýnýn seyrine, çýkýcý bir
makam olduðu için durak civarýndan se-
gâh veya müstear çeþnilerinden biriyle baþ-
lanýr. Segâh makamý dizisinde zaman za-
man müstear dörtlü ve beþlisinin katýlýmýy-
la gezinilip güçlüde yarým karar yapýlýr. Di-
ðer asma kararlar da gösterilip karýþýk bir
þekilde dolaþýldýktan sonra segâh perde-
sinde genellikle segâh veya bazan müste-
ar çeþnisiyle yedenli tam karar yapýlýr.

Tanbûrî Emin Aða’nýn hafif usulündeki
peþrevi ve saz semâisi; Zekâi Dede’nin mu-
hammes usulünde, “Gönül derbend-i gî-
sû-yý muanber olmak istermiþ” mýsraýyla
baþlayan kârý; Abdülhalim Aða’nýn çenber
usulünde, “Gönül ey mâhrû aþkýnla ârâm
etmeden kaldý” ve hafif usulünde, “Mâ-
nend-i hâle kol dolasam âfitâbýma” mýsra-
ýyla baþlayan besteleri; Þâkir Aða’nýn ak-
sak usulünde, “Evvel benim nazlý yârim se-
verim kimseler bilmez” mýsraýyla baþlayan
þarkýsý; Zekâizâde Ahmet Irsoy’un Mevlevî
âyini; Behlûl Efendi’nin, “Þifâ-yý vasl-ý kadri
hicr ile bîmâr olandan sor” mýsraýyla baþ-
layan duraðý; Sadettin Heper’in düyek usu-
lünde, “Sevelim Hazreti Mevlânâ’yý” mýsra-
ýyla baþlayan ilâhisi bu makamýn en güzel
örnekleri arasýndadýr.
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Arapça istiâreden “ödünç alýnmýþ” de-
mek olan müstear, Türk edebiyatýnda tak-
ma ad mânasýyla, Tanzimat’tan sonra muh-
temelen Batýlý yazarlardan örnek alýnarak
kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Eskiden beri di-
van þairlerinin kullandýðý mahlasla halk þa-
irlerinin tapþýrmalarý kurallý bir geleneðin
uygulamasý olduðundan müstear isim sa-
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